ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﺪاﯼ دهﻪ  ۶٠در ﺁﻣﺴﺘﺮدام هﻠﻨﺪ

در روز هﺎﯼ دوم و ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ، ٢٠١٧ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺴﺘﺮدام در هﻠﻨﺪ ﺷﺎهﺪ دو ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد .هﺮ دوﯼ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ هﺎ در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺁزادﯼ ﺧﻮاهﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در دهﻪ  ۶٠در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ رژﯾﻢ ددﻣﻨﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺷﺎن را وﺛﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺁﻣﺴﺘﺮدام ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در هﻠﻨﺪ  ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ
ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .رﻓﻘﺎ و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮﯾﺶ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو روز ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﺎر دهﻪ  ۶٠و ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺁن  ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ را اﻓﺸﺎء
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در هﺮ دوﯼ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ هﻤﻪ دار و دﺳﺘﻪ
هﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر دروﻧﯽ اش اﻣﮑﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهۀ  ۶٠ﯾﻌﻨﯽ ﺁن ﺟﺎن هﺎﯼ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻒ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺎدوﮔﺮ ﭘﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  ،وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان "دام" ﺁﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،ﺣﺎوﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ و ﺑﻨﺮ هﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن
ﺧﻼﺻﻪ اﯼ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁن  ،هﺮ وﺟﺪان ﺁﮔﺎهﯽ را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ددﻣﻨﺸﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﻃﻮل ﻣﺮاﺳﻢ  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗﺎهﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟﺎرﯼ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،
داﺋﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ هﻠﻨﺪﯼ  ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
هﺸﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ۶٧ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺎر هﺎ ﺑﺨﺶ
ﮐﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ُ
هﺎﺋﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﻴﻨﯽ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد در زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﯼ
اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮﯼ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻴﺪان دام ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺗﺎ  ٧ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ  ،ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در هﻠﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﺛﺎر و ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
هﺸﯽ از
در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺁﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ُ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺮاﺳﺮﯼ دهﻪ  ۶٠ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان  ،ﮔﻮﺷﻪ هﺎﺋﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در ﺳﺎل
هﺎﯼ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز دژﺧﻴﻤﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن در دهﻪ  ۶٠ﺑﻮد .رﻓﻴﻖ ﺳﺨﻨﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯾﺶ  ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ"ﮐﻼس هﺎﯼ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ" ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺁﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ
ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻋﻤﺎل ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن و دژﺧﻴﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ
ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس اﻃﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ و در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را اﺻﻼح
ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮﻩ دادﻩ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم  ،ﭘﺎﯾﻪ هﺎﯼ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻮﺗﺎﻩ  ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
هﺎﯼ ﺣﻀﺎر ﭘﺎﺳﺦ داد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در هﻠﻨﺪ ﺑﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺁﻣﺴﺘﺮدام  -هﻠﻨﺪ
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